
 

II. zpravodaj 2016 

 

Domov pod Vinnou horou  

příspěvková organizace 

města Hlučín 



mnozí z nás ještě nezapomněli na výlet do Slavkova, který se velmi vydařil, a již 

byl pro Vás připravován Domovský Oktoberfest. Zahrála nám Cimbálovka 

Borovičkových, pivo teklo proudem a hosté z jiných domovů byli velmi 

překvapeni, jak se všichni dokážeme zapojit.  1. prosince jsme za zvuku 

Chrámového sboru z Kozmic rozsvítili náš Vánoční strom, v pondělí pak 

přivítali Mikuláše a již pro vás chystáme vánoční program. 

Ráda bych Vás všechny pozvala na Vánoční trhy, které proběhnou v pátek          

16. prosince. Následně nás čeká Štědrý den, který je v domově spojen s vůní 

punče a vánočky. Letos nám opět trubači zahrají koledy a po slavnostní Vánoční 

mši bude připravena sváteční štědrovečerní tabule.  

 

Milí uživatelé, milí kolegové, ráda bych Vám všem popřála klidné a pohodové 

svátky vánoční, hodně zdraví a lásky v roce 2017. 

 

Krásné a pohodové svátky vám všem z celého srdce přeje 

 

Marcela Mikulová 

ředitelka domova 

 

1. prosince 2016 

 





Copak se u nás v domově od jara dělo, kdo nás 

navštívil, kde jsme byli a co jsme společně 

prožívali? 

V letošním roce jsme navázali na tradiční pochod kolem domova. Jeho hlavním 

smyslem je procvičení chůze nebo přemisťování pomocí vozíku, u této aktivity 

spolu komunikujeme a trávíme příjemné chvíle nejen povídáním, ale i 

vzpomínkami. 

V tomto roce se pomyslně společně procházíme Moravskoslezským krajem. 

Během trasy, při které se sčítají metry a kilometry, si připomínáme jednotlivé 

památky připravenými informacemi a zajímavostmi, umístěných na nástěnce 

v přízemí. Na tomto panelu je nainstalována mapa celého pochodu, kde všichni 

zájemci mohou průběžně sledovat, kudy již prošli a u kterého města se právě 

pomyslně nacházejí. Součástí této nástěnky je i prostor pro zaznamenání dalších 

zajímavých a navštěvovaných objektů, které se nacházejí v okolí trasy.  

 

Foto: převzato z internetu 



Toto duo tvoří italský tenorista a jeho česká manželka – baletka. Pěvec nám 

zpíval nejen ve své rodné italštině, ale i česky a německy.  Operní zpěv 

doprovázela baletka tancem, zhlédli jsme valčík, polku a také tanec z opery 

Carmen. Během jejich vystoupení střídala tanečnice kostýmy, takže každá 

ukázka byla jiná a celý program byl i díky tomu velmi pestrý. Při poslední, 

rozverné písni, s účinkujícími „ tančil“ i jejich pětiletý syn. 

 

Foto: převzato z internetu 



V červnu letošního roku jsme přijali pozvání do Domova pro seniory 

v Kyjovicích. Připravili si pro nás a ostatní přizvané domovy soutěžní klání o 

několika disciplínách. Za náš domov soutěžil pan Doležal, paní Čížová, paní 

Hanslíková a paní Kotišová. 

 

Foto: Monika Vicenecová 

V domově nás přivítali velmi přátelsky, atmosféra byla srdečná a hřejivá jako 

sluníčko, které se zrána ostýchavě kulilo po obloze, aby nás pak v celé síle 

povzbudilo a zahřálo při napínavém boji o medaile. 

První disciplínou byly ruské kuželky, dále házení na cíl a posledním kláním byl 

slalom s florbalovou hokejkou a míčkem. Bylo zřejmé, že toto nebude vůbec 

jednoduchý úkol.  Díky našemu panu Doležalovi jsme v této disciplíně získali 

velký bodový náskok, a podařilo se nám tak přispět nemalou částí do součtu 

všech bodíků. Z Kyjovic jsme tedy domů hrdě přivezli zlatou medaili, dárečky 

pro naše uživatele a hezké vzpomínky na báječně strávené dopoledne u našich 

kyjovických přátel. 

Děkujeme všem zúčastněným uživatelům. 



V průběhu celého roku uživatelé pravidelně navštěvují naše ergodílny. Mnozí 

z nich, jak sami říkají, nikdy nepracovali s keramickou hlínou a ani se v průběhu 

života k žádnému kreativnímu tvoření nedostali. Často tak slyšíme hlasy typu: 

„To já neumím, to jsem nikdy nedělala a dělat nebudu.“ Ale pak, když přece jen 

zkusí a dílko je hotovo, samy tvůrkyně ani nemohou uvěřit tomu, jak hezky se 

jim to povedlo. Pod jejich rukama vznikají vskutku krásné drobnosti. Vždy se 

snažíme vyrábět dekorativní předměty, vztahující se tematicky k určitému 

ročnímu období, a pak se také tyto předměty stávají součástí výzdoby v našem 

domově, anebo si vytváříme věci prostě jen tak, pro potěšení.  Před nedávnem 

jsme začali s projektem „Naše ruce tvoří krásu“ a výrobky průběžně 

vystavujeme v prostorách recepce. Projekt zahrnuje i tvorbu naší vlastní 

keramiky. Jsou to ruce našich uživatelek - maminek, babiček, které si zde, 

v dílně, mohou s pomocí terapeutky vyrobit a pak tento krásný symbol darovat 

na památku svým blízkým. Máme radost, že náš keramický program navštěvuje 

čím dále více zájemců a většina se opravdu aktivně zapojuje. Není ovšem bez 

významu ani skutečnost, že zde máme i takzvané „diváky“, kteří v hodině 

přispívají k dobré atmosféře společným povídáním si a také rádi nasávají naše 

umělecké nadšení, zúčastněně nám fandí a my jim za to děkujeme. 

 

 Foto: Radana Doležilová 



Další tradicí se v našem domově stávájí podzimní slavnosti. Letos jsme zvolili 

„Slavnosti piva - Oktoberfest“. Ke společnému stolu a zábavě jsme pozvali také 

zástupce Domova z Kravař a z Domova Slunečnice. Jako vždy nás také 

navštívili zastupitelé našeho města - paní místostarostka a pan starosta. K hudbě 

a poslechu nám k této akci hrála cimbálová muzika Borovičkovi, která 

dokreslila ten správný ráz celé naší malé slavnosti.  

 

Foto: převzato z internetu 

 

 

 

 

 



Pro potěchu oka i ucha jsme pozvali skupinu seniorek z Vřesiny, které nám 

předvedly několik skvěle secvičených tanečků. 

 

Foto: Kristiana Foltýnová 

Ani naši senioři nezůstali ovšem pozadu a pod vedením terapeutky Radky si 

připravili pásmo písniček o pivu, a to jak písně na známé melodie s textem, 

který napsala naše uživatelka paní Vitásková, tak staré známé písně, které jsme 

si zazpívali pak všichni společně.  

 

Foto: Kristiana Foltýnová 



Počasí bylo nádherné, pivo teklo proudem a zábava s hudbou a tancem pobavila 

jak naše uživatele, tak i pozvané hosty, kterým se dobrá nálada dala číst 

z radostných tváří. „Třešničkou na dortu“ bylo ustrojení našich děvčat i paní 

ředitelky, jež se oblékly do krásných stylových dirndlů, velké díky patří také 

našim děvčatům z prádelny za skvělou výzdobu a nápaditost. Velmi nám 

pomohli také dobrovolníci, kteří přišli, aby pomohli s organizací a péčí o naše 

klienty. 

 

Foto: Monika Vicenecová 

Závěrem nelze než konstatovat, že se nám TO zase vydařilo . 

Foto: Kristiana Foltýnová 



Jako se již stalo tradicí, tak i v letošním roce jsme si naplánovali společný výlet 

s našimi uživateli. Rozhodnutí tentokrát padlo na návštěvu Slavkova u Opavy, 

kde má také farnost náš, dnes již bývalý pan kaplan, na kterého naši uživatelé 

velmi rádi vzpomínají.  

Přestože se léto pomalu loučí, tak termín 7. září nám přinesl mimo jiné krásné 

slunečné počasí, což nemalou mírou přispělo k naší velké pohodě. Prvním 

bodem našeho programu byla návštěva fary našeho bývalého pana kaplana, dnes 

již tedy pana faráře, který pro nás připravil malé občerstvení. Po této zastávce a 

besedě jsme navštívili kostel Svaté Anny, kde pan farář nyní slouží a pak jsme 

se na základě pozvání odebrali do místního domova pro seniory, kde nás mile 

přivítali představitelé domova společně s uživateli. Připravili pro nás pohoštění a 

společně jsme si za doprovodu harmoniky zazpívali několik lidových písní. 

Prohlídli jsme si místní kapličku, a protože čas v přátelské atmosféře tak rychle 

běžel, ani jsme se nenadáli a bylo nutno pokračovat v naplánovaném programu.  

Takzvanou „třešinkou na dortu“ byla návštěva hráze v Darkovicích, kde nás 

čekal výtečný oběd v podobě skvěle připravených pstruhů a steaků. V přátelské 

atmosféře a při dobrém pivečku proběhlo posezení v místním pěkném přírodním 

prostředí. Výlet se velmi vydařil, uživatelé byli nadmíru spokojení a nám – 

personálu a dobrovolníkům, bez kterých by se žádná naše akce neobešla, byly 

odměnou spokojené, usměvavé tváře a pochvala našich uživatelů, kteří ocenili a 

poděkovali upřímně všem za obětavost a za dokonalé zvládnutí i malých 

peripetií, které během dne nastaly.  Velké poděkování patří také naší paní 

ředitelce, která jela s námi a stejně jako doprovodný personál pečovala o 

uživatele a postarala se o organizaci celého výletu. 

 Foto: Kristiana Foltýnová 



 

Foto: převzato z internetu 

Dne 4. 10. 2016 proběhl v našem domově, v rámci týdne seniorů, den 

otevřených dveří. Zájemci, z řad rodinných příslušníků i široké veřejnosti, si 

mohli zblízka prohlédnout vnitřní i venkovní prostory domova – terapeutické 

dílny, pokoje, jídelny, zahrady s altánkem, nebo pergolou… 

Obě sociální pracovnice byly připraveny poskytnout během prohlídek 

erudované informace a zodpovědět všechny otázky. 



Byliny a další tzv. „ zelené koření“, používaly již naše prababičky, před mnoha 

desítkami let. Pro radost a potěšení, ale také k využití zejména při trénování 

paměti, jsme si malou bylinkovou zahrádku, společně s uživateli DZR, vysadili 

také. 

 

Foto: Radana Doležilová 

 

Jednotlivé rostliny jsme doplnili štítky s jejich názvy. Během následujících 

týdnů jsme byliny zalévali. V rámci procvičování smyslů, jsme tyto zelené 

rostliny, zapojili do mnoha poznávání (vůně, chuť, jejich jednotlivé účinky a 

způsoby využití).  Zde je malá ochutnávka našich pěstovaných bylinek: 



Foto: Radana Doležilová 

STÉVIE  

- je rovnocennou, navíc bezpečnou náhradou za umělá sladidla 

- významně pomáhá diabetikům, lidem s kardiovaskulárními chorobami, 

lidem s obezitou a pacientům s poruchami metabolismu 

- tlumí chuť na sladkosti, tabákové výrobky a alkohol 

 



MEDUŇKA 

- obklady z meduňky mají pozitivní účinky na opary, otoky, nebo 

pohmožděniny 

- má příznivý vliv na pleť, nebo mastné vlasy 

- působí kladně na psychické problémy, mírní deprese, úzkosti, nebo 

nespavost 

- je vhodná při žaludečních poruchách, při nechutenství, nadýmání, či 

překyselení žaludku 

- pozitivně působí při nachlazení, onemocnění žlučníku, křečích, nebo 

vysokému krevnímu tlaku 

 

ROZMARÝN 

- pomáhá lepšímu trávení, vylučování moči i žluči, proti nadýmání, při 

nízkém krevním tlaku 

- používá se samotný, nebo jako součást provensálského koření 

- dodává jídlům trpce kořeněnou chuť, vůní se podobá kadidlu 

 



TYMIÁN 

- působí proti průjmu, nadýmání, zánětech zažívacího traktu 

- mírní kašel, obecně působí protizánětlivě 

- léčí nachlazení, kašel, bolesti v krku, infekce v ústech 

- je to výborná desinfekce pro plíce, používá se při inhalacích 

- pomáhá při léčbě močového měchýře a močových cest 

 

OREGÁNO (neboli DOBROMYSL) 

- má desinfekční a protizánětlivé účinky 

- zvyšuje vyměšování žluči 

- povzbuzuje chuť k jídlu 

- usnadňuje vykašlávání 

- uvolňuje křečovité stažení svalstva 

 

 

 



PAŽITKA 

- podporuje chuť k jídlu a tvorbu trávících šťáv 

- je účinná proti střevním parazitům a snižuje krevní tlak 

- má proti sklerotické a desinfekční účinky 

- používá se jako dekorace pokrmů 

 

Uživatelé DZR, kteří měli zahrádky, se vždy na podzim věnovali mj. i shrabování 

spadlého listí.  

Navázali jsme proto na tuto, v aktivním životě prováděnou činnost. 

Do rukou jsme uchopili hrábě a metlu a do připraveného přívěsného vozíku 

jsme postupně nanosili všechno společně shrabané a zametené listí, z našeho 

nejvyššího stromu.  

Při této práci si uživatelé připomněli dřívější práci v podzimní zahradě, příjemně 

se unavili, ale stále zde zbyl velký prostor na vzájemnou komunikaci a 

připomenutí mnoha veselých historek.  

V patřičně teplém oblečení tak zvládli i kus práce a ze zahrady bez listí, jsme se 

všichni radovali. 



Foto: Radana Doležilová 



Pro naše uživatele je jakákoliv činnost zajímavá, zaujala je proto i tvorba 

lampiónků, při práci jsme si zpívali a říkali příběhy a povídačky. 

Foto: Radana Doležilová 

 

 

Podzim, jehož malebnost a rozmanitost mnozí básníci svými verši opěvují a 

malíři všech dob se jeho barevnou krásu snaží zachytit štětcem na svá plátna, 

pokládají někteří z nás za nejkrásnější roční období. U mne slovo „podzim“ a 

malé zamyšlení se nad ním vyvolává celou škálu představ, prožitků a 

vzpomínek. 

 

Jako dětem nám začínal podzim již po letních prázdninách, kdy jsme si 

připravovali školní brašničky a sotorky a chystali se opět do školních lavic. V 

tom čase již dozrávaly jeřabiny. Svou červení se podobaly třešním a byly tak 

lákavé, že jsme si je cestou do školy trhali a obohacovali jimi náš svačinkový 

krajíc chleba. 

 

Větřík se již směle proháněl po strništích a chlapci si začali vyrábět a pouštět 

papírové draky a hvězdy a předháněli se v dovednosti, čí „krasavec“ vzlétne výš 

a udrží se déle ve vzduchu. Tomuto ryze chlapeckému klání děvčata jen 

přihlížela a fandila svým favoritům. 

 

A když se pak začaly kopat brambory a vesnicí se nesl kouř spalované 

bramborové natě, nastaly pro nás děti další radovánky. U ohníčků jsme opékali 

brambory – panečku, ty chutnaly, nikdy jsem nejedla chutnější. Snad to bylo 

tím, že byly skoro spálené a upatlané, jak jsme si je horké přehazovali z dlaně do 

dlaně. 



 

Pást kozy nebo husy na strništi patřilo spíše k povinnostem venkovských dětí, 

ale i tyto chvíle jsme využívali k různým hrám. A když jsme pak v podvečer 

„hnali“ domů, vzpomínám si na jednu básničku, kterou jsme si rádi odříkávali: 

„Pasáci, pasáci, sluníčko krvácí nad západem! Poženem z pastviny dolů do 

dědiny lesním chladem.“ 

 

Jako mladé děvče jsem vnímala podzimní období poněkud jinak, než tomu bylo 

v dětství – romanticky. Proměny v přírodě a její barevná krása mě dojímala, 

pocit to byl skoro až sladkobolný. O večerech jsem, vzdor podzimního chladu, 

se dokázala dlouho dívat z okna na měsíc, který mi zvlášť v říjnu připadal 

jasnější a větší. V jeho stínech jsem hledala bájné postavy, jak mi o nich v 

dětství vykládal otec. Když pak začaly kvést chryzantémy, přidaly se i podzimní 

mlhy a mdlá vůně zetlelého listí, vyvolávalo to již náladu dušičkovou. Byl to 

podzim plný nostalgie. 

 

A můj podzim života? Ten prožívám v domově pro seniory s krásným až 

poetickým názvem „Domov pod Vinnou horou“ - za městem, uprostřed bohaté 

zeleně, s výhledem na zmíněnou Vinnou horu, která je spíše jen hůrkou s 

listnatými stráněmi. Její jižní svahy snad mohly být v minulosti osazeny vinnou 

révou, od čehož vznikl patrně její název. Opodál se pak třpytí hladina 

Hlučínského jezera. 

 

Ale i v tomto krásném prostředí, obklopená milými lidmi a jejich péčí, má můj 

podzim života nejen slunné, ale i stinné dny, jak tomu ve stáří ani jinak nemůže 

být. Ve vzpomínkách na minulost, na „dny mého jara“, se mi život odvíjí jako 

film. Zamýšlím se též nad svými vyrovnanými i nevyrovnanými životními účty, 

pokouším se o jakési bilancování. Pak zjišťuji, že v pomyslné kolonce „Má 

dáti“ zůstalo ještě mnoho prázdných položek. Ano, zůstalo ještě mnoho 

nesplněných záměrů, plánů, úmyslů i přání a tužeb, a proto si někdy přeji: 

 

Kdybych tak mohla vrátit dny a popsat listy ještě nepopsané, tak jako 

nesplacený dluh to prázdné místo na mysli mi tane. 

 

Kdybych tak mohla vrátit zpět ručičky hodin, co nám měří čas, po odložené 

knize sáhla bych, dočetla stránky nepřečtené včas. 

 

Kdybych tak mohla vrátit věk, co zmeškal vydat vůni svou, já k pozdní růži 

přivoněla bych, dopěla píseň nedokončenou. 

 

Leč nelze změnit neměnné, je čas se smířit s nedohranou hrou, poděkovat za 

každý den co byl – a co je dnes přijímat s pokorou. 



 

 

Kapkami deště na římsy okenní 

zaklepal ponurý listopad, 

se severákem v odvěkém spolčení 

vdechl do kraje podzimní chlad. 

 

Stromy již svlékly svou barevnou krásu, 

tak nerady a tak nesměle 

a z toho, co skvělo se v slunci jasu, 

zůstalo listí jen zetlelé. 

 

Vystýlá chodníky, sady pokrývá, 

konejší létem znavenou zem, 

mdlá jeho vůně se do mlhy skrývá 

a snoubí se s vůní chryzantém. 

 

Kapičky deště až ve sníh se změní, 

odtáhne plačtivý listopad, 

pak prodlouží se i světlo denní 

a budeme vítat slunovrat. 

 



 

 



 

 


